
Thunderbolt-dockningsstation för bärbara datorer - TB-kabel medföljer

Produkt ID: TBDOCKHDPBC

TBDOCKHDPBC Thunderbolt™-dockningsstation ger dig en enda anslutningspunkt till arbetsstationen i 
hemmet/på kontoret för en flexibel installation med suverän hastighet. Det har aldrig varit enklare att 
lägga till Thunderbolt- och HDMI-videoutgångar, Gigabit Ethernet, en USB 3.0-hubb och 3,5 mm 
audioportar till din Thunderbolt-utrustade bärbara dator.

Börja jobba snabbare! Thunderbolt-dockningsstationen minskar besvären med att ansluta en typisk 
bärbar arbetsstation genom att låta alla tillägg vara anslutna till dockningsstationen. Genom en enda 
anslutning till din bärbara dator (t.ex. MacBook Pro®, MacBook Air® eller Ultrabook™) kommer du 
igång på ett par sekunder.

Anslut med en gång med den medföljande Thunderbolt-kabeln av hög kvalitet på 1 m och spara både 
tid och pengar.

Få en städad och anpassningsbar arbetsyta med en liten storlek och medföljande valfritt stativ så att 
du kan placera Thunderbolt-dockningsstationen antingen horisontellt eller vertikalt.

Anslut flera USB-tillägg genom den inbyggda USB 3.0-kontrollern med 3 portar. Externa USB 
3.0-hårddiskar drar fördel av den jämna svarstiden och snabbare dataöverföringshastigheter från 
UASP. Äldre USB-tillägg innebär inte heller några problem med USB 2.0/1.1-bakåtkompatibilitet.

Öka den totala systemprestandan med en dedicerad kontroller för inbyggd I/O-hantering som frigör 
systemresurser. Med dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbps stöder Thunderbolt-teknik 
högupplösta skärmar och högpresterande dataenheter samtidigt genom ett enda gränssnitt och du 
kan dessutom kedjekoppla upp till 6 enheter (Thunderbolt 1- och 2-kompatibla) för maximala 
anslutningar.

Utöka ditt skärmutrymme och öka produktiviteten med de inbyggda skärmutgångarna. 
Dockningsstationen stöder upplösningar på upp till 1920x1080 (HDMI) och 2560x1440 
(Thunderbolt/Mini DisplayPort) och ger flera möjligheter att lägga till externa HD-skärmar.



Täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.: När du bara använder en skärm låter dockningsstationen dig ansluta en HDMI-, DisplayPort- 
eller Thunderbolt-skärm. Dockningsstationens Thunderbolt™-gränssnitt är bakåtkompatibelt med Mini 
DisplayPort och vid anslutning till en DisplayPort-skärm kan endast en skärm läggas till eftersom 
HDMI kommer att inaktiveras. Om du vill ha två skärmar kan du ansluta en HDMI-skärm och en 
Thunderbolt-skärm samtidigt.

Se fler

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

    

         

Användning

• Gör om en Thunderbolt™-utrustad MacBook Pro®, MacBook Air®, Ultrabook™ eller annan bärbar 
dator till en kraftfull arbetsstation

• Anslut olika tillägg i hemmet/på kontoret till en bärbar dator från en enda Thunderbolt-anslutning

Funktioner

• Videoutdata från Mini DisplayPort eller HDMI

• Stöd för två skärmar vid användning med HDMI- + Thunderbolt-skärm

• Gigabit Ethernet, Audio, 3x USB 3.0-portar med UASP, 1 m Thunderbolt-kabel medföljer

• Stöder Thunderbolt datahastigheter på upp till 10 Gbps

• Valfritt stativ för horisontell eller vertikal (torn) orientering medföljer

• Stöder kedjekoppling av upp till 6 Thunderbolt-enheter

• Ger en dedicerad kontroller för inbyggd I/O-hantering

• ANSLUTNINGSVERKTYG: Applikationen som medföljer enheten förbättrar prestanda och säkerhet, 
med MAC-adressväxlare, USB-händelseövervakning, Windows Layout och Wi-Fi Auto Switch-verktyg



Hårdvara

Garantipolicy 3 Years

4K-stöd Nej

Snabbladdningsport(ar) Nej

Skärmstöd 1

Busstyp Thunderbolt

Industristandarder IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

Chipset-ID Intel - CactusRidge_4C 

Intel - WGI210AT

Fresco - FL1100EX

Parade - PS181

Parade - PS8339B

NXP - CBTL05023

Texas Instruments - PCM2912A

Prestanda

Maximal 
dataöverföringshastigh
et

10 Gbps (Thunderbolt)

5 Gbps (USB 3.0)

2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)

Maximal digital 
upplösning

2560x1440 (Thunderbolt)

1920x1080 (HDMI)

Typ och hastighet Thunderbolt - 10 Gbit/s

Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps

Auto MDIX Ja

Stöd för full-duplex Ja

Kontakt(er)

Kontakttyp(er) 2 - Thunderbolt™ (20-stifts)



2 - 3.5 mm minijack (3-polig)

1 - HDMI (19-stifts)

1 - RJ-45

3 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet Windows® 11, 10 (32-bit or 64-bit), 8 / 8.1 (32-bit or 
64-bit), 7 (32-bit or 64-bit)

macOS 10.8.3 and later, 11.0, 12.0, 13.0 (tested up to 
13.0)

Särskilda 
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Tillgängligt Thunderbolt-gränssnitt

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Ström

Ström

Power Source AC-adapter medföljer

Inspänning 100 - 240 AC

Inström 1.5 A

Utspänning 12V DC

Utström 5 A

Polaritet på mittpol Positiv

Kontakttyp N

Miljö

Drifttemperatur 5°C to 40°C (41°F to 104°F)

Förvaringstemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Luftfuktighet 5~95 % RH

Utseende

Färg Svart & silver



Kabinettyp Aluminium och plast

Kabellängd 3.3 ft [1 m]

Produktlängd 4.9 in [12.4 cm]

Produktbredd 2.8 in [70 mm]

Produkthöjd 7.4 in [18.9 cm]

Produktvikt 14.5 oz [411 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 6.7 in [17 cm]

Package Width 4.8 in [12.1 cm]

Package Height 8.1 in [20.5 cm]

Fraktvikt (förpackning) 2.9 lb [1.3 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Dockningsstation för Thunderbolt

1 - 1 m Thunderbolt-kabel

1 - Stativ (med skruvar)

4 - Gummifötter

1 - Universal strömadapter: endast redo för NA/EU/UK 
om du köper i NA/EU/UK; endast redo för Australien och 
Nya Zeeland om du köper i Australien eller Nya Zeeland.

1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


